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Καταρχήν, θέλουμε να εκφράσουμε τη χαρά μας  που χαιρετίζουμε σήμερα τη Γενική Συνέλευση 

της Ένωσης Δήμων, που γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο  για τις Τοπικές Αρχές της πατρίδας 

μας .  

 

Με την ευκαιρία, να συγχαρώ τον φίλο Νίκο Νουρή για τον διορισμό του ως Υπουργό 

Εσωτερικών και ως καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ένα θεσμό που 

υπηρέτησε και γνωρίζει πολύ καλά. Προσμένουμε πολύ σύντομα κύριε Υπουργέ, τον ορισμό 

συνάντησης μας, για συζήτηση των μεγάλων θεμάτων που αφορούν τις Κοινότητες μας, 

προεξάρχοντος του θέματος της Μεταρρύθμισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

Τα όσα τεκταίνονται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά τις πρόσφατες κυβερνητικές 

ανακοινώσεις για τη Μεταρρύθμιση και ειδικά για τις δημαρχούμενες περιοχές, μας ανησυχούν 

και μας προβληματίζουν. Γι’ αυτό  η Ένωση Κοινοτήτων δράττεται αυτής της ευκαιρίας, για να 

μεταφέρει στους συνέδρους τις διαχρονικές θέσεις της.  Θα είμαι πολύ σύντομος , ώστε να δοθεί 

το ξεκάθαρο μήνυμα εκεί που πρέπει.  

 
Έχουμε ήδη δηλώσει  ξεκάθαρα ότι η σημερινή κατάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  τόσο 
στην ύπαιθρο όσο και στις δημαρχούμενες περιοχές έχει κλείσει τον κύκλο της και χρειάζεται 
Μεταρρύθμιση. Αυτή η θέση μας ισχύει. 
 
Όμως  ταυτόχρονα δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι υποστηρίζουμε  τη συνέχιση του Θεσμού της 
Κοινοτικής Αυτοδιοίκησης  στην Ύπαιθρο στη βάση θεσμοθετημένων διαδικασιών 
συμπλεγμάτων σε ότι αφορά Υπηρεσίες και Αναπτυξιακά Εργα. Αυτό  θα δημιουργήσει 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας και οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό, χωρίς να μειώσει τον 
μοναδικό χαραχτήρα και ταυτότητα  των Κοινοτήτων μας.  
 
Αυτή ήταν και η βάση που ξεκάθαρα συμφωνήθηκε με τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Πετρίδη. Μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη του, η Ένωση μας ανέθεσε προς αυτή την κατεύθυνση 
διενέργεια Μελέτης οφέλους – κόστους σε διεθνή Ελεγκτικό Οίκο. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, μας 
παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2018, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό και ακολούθως και πάλι 
με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού ετοιμάσαμε Νομοσχέδιο, το οποίο του παραδώσαμε και 
κατατέθηκε για νομοτεχνικό έλεγχο. Για όλες αυτές τις ενέργειες μας, έχουμε ενημερώσει και όλα 
τα πολιτικά κόμματα. 
 
Αυτό που σήμερα εμείς απαιτούμε είναι να τηρηθούν οι δεσμεύσεις και το νομοσχέδιο αυτό  να 
κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και να  ψηφιστεί σε Νόμο, για να τεθούν σε λειτουργία οι 37 νέοι 
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου που δημιουργούνται για τα 349 Κοινοτικά Συμβούλια των 
ελεύθερων περιοχών.  
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Είναι γι’ αυτό που διαφωνούμε έντονα με την ένταξη 50 Κοινοτήτων σε Δήμους, αφού όλος ο 
σχεδιασμός ανατρέπεται και τίθεται σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα στην Ύπαιθρο. Η 
πραγματικότητα είναι ότι μεγάλες Κοινότητες που με τη συμπλεγματοποίηση θα στήριζαν μικρές  
Κοινότητες, εντάσσονται σε Δήμους για να αποκτήσουν αυτοί  τη λεγόμενη «κρίσιμη μάζα», εις 
βάρος αυτών των Κοινοτήτων . Μια κρίσιμη μάζα που σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτυγχάνεται, 
αφού αρκετοί από τους νέους δήμους που προτείνονται θα έχουν πληθυσμό  αρκετά κάτω από 
20.000, που είναι ένα μέγεθος που δοκιμάστηκε από τους υφιστάμενους δήμους και 
αποδείχθηκε προβληματικό. 
 
Ως Ένωση Κοινοτήτων δεν είχαμε καμία εμπλοκή ή ενημέρωση στο θέμα της δημιουργίας των 
νέων δήμων και το μόνο που ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο, είναι ότι, ενδεχομένως, να  
υπήρχε  ανάγκη, κάποιες πολύ λίγες  Κοινότητες να ενοποιηθούν με περιφερειακούς Δήμους 
των αστικών κέντρων για να υπάρχει εδαφική συνοχή στους νέους Δήμους που θα 
δημιουργηθούν. Σήμερα όμως, αναφέρεται ότι, 50 τόσες  Κοινότητες, που αντιστοιχούν στο 40% 
του πληθυσμού όλων των Κοινοτήτων, θα ενταχθούν σε Δήμους, γεγονός που θα ανατρέψει το 
σχεδιασμό των Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών για τις Κοινότητες. 
 
Η Ένωση μας είχε και έχει την άποψη ότι η μείωση των Δήμων, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να επηρεάσει ουσιωδώς τη θεσμοθέτηση των Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών των Κοινοτήτων. 
Προς τούτο το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να καταθέσει άμεσα το Νομοσχέδιο που 
προβλέπει τη θεσμοθέτηση των Συμπλεγμάτων αυτών, για να ψηφιστεί σε Νόμο, όπως είχαμε 
συμφωνήσει. 
 
Σήμερα δυστυχώς, έχουμε ενώπιων μας, σε σχέση με τους δήμους,  μια πρόταση που δεν είναι 
προϊόν μιας εμπεριστατωμένης και καλά μελετημένης πρότασης και που δεν έγινε ούτε η  
διαβούλευση με την κοινωνία και το θεσμικό εκπρόσωπο των Κοινοτήτων. Είναι προϊόν μιας  
ενέργειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δεν εδράζεται σε πραγματικά και ορθολογικά 
δεδομένα και σκόπευε στη διασφάλιση κάποιων πολιτικών ισορροπιών. Αν η κυβέρνηση 
στόχευε στον εξορθολογισμό, μπορούσε να προτείνει λιγότερους Δήμους με συγχωνεύσεις 
υφιστάμενων Δήμων και μόνο ένας μικρός αριθμός Κοινοτήτων που παρεμβάλλονται 
γεωγραφικά να εντασσόταν σε Δήμους.  
 
Γι’ αυτό έχουμε τη ξεκάθαρη θέση ότι η Κυβέρνηση πρέπει να αφήσει την πρόταση της κατά 
μέρος και να αρχίσει ένας διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ώστε να δοθούν 
ορθολογικές λύσεις προς όφελος ολόκληρου του πληθυσμού, γιατί η κυβερνητική πρόταση 
πλήττει τον πληθυσμό της υπαίθρου. Τονίζουμε ότι  100 από περίπου τις 220 χιλιάδες 
πληθυσμού της υπαίθρου μεταφέρεται σε δημαρχούμενες περιοχές ουσιαστικά σαν 
συμπληρώματα των νέων δήμων και όχι προς όφελος αυτού του πληθυσμού, ενώ ο όλος 
σχεδιασμός για συμπλεγματοποιήσεις υπηρεσιών στην Ύπαιθρο ανατρέπεται. 
 
Διερωτόμαστε πραγματικά  αν αυτή είναι άραγε η πολυδιαφημιζόμενη στήριξη της πολιτείας για 
τις αγροτικές περιοχές.  
 
Η Ένωση Κοινοτήτων στις 16 Δεκεμβρίου κάλεσε σε σύσκεψη τις άμεσα επηρεαζόμενες 
Κοινότητες και στη συνέχεια θα ανακοινώσουμε τις παραπέρα ενέργειες μας.  Και βέβαια, τόσο 
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στη συζήτηση στη Βουλή όσον και από κάθε βήμα και στις επίσημες επαφές μας, θα 
αναπτύξουμε τεκμηριωμένα και με σοβαρά επιχειρήματα τις θέσεις μας.  
 
Όμως  αποφάσεις αντίθετες με όσα συμφωνήσαμε και  χωρίς διάλογο και διαφάνεια σε καμιά 
περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές.  
 
Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας. 
 

 


